Nieuwsbrief oktober 2010

Actie Ledenwerving en Cadeaubon
De Vrienden van het Lied is een unieke vereniging met veel kwaliteit in huis. Om ook in
de toekomst de liedkunst te kunnen blijven promoten is het van essentieel belang dat
het aantal leden groeit. Nieuwe leden kunnen zich aanmleden via de website. Bestaande
leden worden gestimuleerd om leden te werven en kunnen daarvoor gebruik maken van
de cadeaubonnen.
Een van de meest succesvolle ledenwervingsacties - ook bij andere verenigingen - is de actie 'Lid
werft lid'. Wij verwachten dat door een persoonlijke benadering van potentiële belangstellenden het
aantal nieuwe leden snel zal groeien. Het bestuur verzoekt haar leden dringend deze actie op te
pakken. Bij het aanmelden van vijf nieuwe leden ontvangt u een kleine attentie. Mocht u behoefte
hebben aan meer informatie en/of informatiemateriaal dan kunt het secretariaat benaderen.
Cadeaubon
Om meer mensen met onze vereniging kennis te laten maken is er de cadeaubon voor een gratis
kennismakingsconcert. Hiermee kunt u personen die u kent, die nog nooit naar een huisconcert zijn
geweest en daar wel in geinteresseerd zijn, over de drempel helpen. Daarna verwelkomen we ze
graag als nieuw lid natuurlijk, maar ook als betalende bezoeker als ze (nog) geen lid willen worden.
De cadeaubon kost tien euro en heeft voor de ontvanger de waarde van vijftien euro – het bedrag
dat een niet-lid anders betaalt voor een huisconcert. U kunt de cadeaubonnen bestellen bij
penningmeester Frans Eggink (fmeggink@hetnet.nl) of via het seretariaat. Graag uw naam, adres,
postcode en woonplaats vermelden en het aantal gewenste cadeaubonnen. Daarnaast maakt u het
bijbehorende bedrag (het aantal gewenste cadeaubonnen maal € 10,-) over naar rekeningnummer
326329 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Lied, Amsterdam o.v.v. Cadeaubon(nen). Na ontvangst
van het geld worden de bonnen u direct toegestuurd.
Ook kunt u de cadeaubon(nen) aanschaffen op een huisconcert bij de contactpersoon.

Lof & Lust in Rotterdam groot succes!
Op woensdag 25 augustus gaf Domestica Rotterdam in samenwerking met de Vrienden
van het Lied in de Rotterdamse Laurenskerk een bijzonder concert met als titel Zoete
Strijd. Het talrijk toegestroomde publiek genoot van een sfeervol geënsceneerde
muzikale voorstelling met als zangers Mijke Sekhuis (sopraan), Ambroz Bajec-Lapajne
(tenor) en Matthijs Mesdag (bariton). Het verhaal werd aan elkaar verteld door de acteur
Joop Keesmaat.
De voorstelling begon met een orkestwerk van de componist Hellendaal. De acteur Joop Keesmaat
kwam op en leidde ons op een boeiende manier naar oude tijden en naar het verhaal van Tancredi
en Clorinda. Matthijs Mesdag zong als Tancredi op een indringende wijze twee korte werken van
Monteverdi. Mijke Sekhuis zong als Clorinda een ontroerend madrigaal van hem en een fel stuk van
Barbara Strozzi. Daarna nam de verteller het publiek mee naar het fraaie koor van de Laurenskerk
en werd Il Combattimento di Tancredi e Clorinda van Monteverdi uitgevoerd. Hierbij voegde zich
Ambroz Bajec-Lapajne, die als Testo op zeer overtuigende wijze het drama zingend verhaalde.
De regisseur Serge van Veggel heeft mooi gebruik gemaakt van de ruimtes in de kerk. Fascinerend
was het licht- en schaduwspel tijdens het zwaardvechten. Het ensemble onder leiding van Wim

Steinmann ondersteunde de vocalisten erg mooi en liet zijn expressie duidelijk horen in delen uit
de Battalia van Biber. Indrukwekkend was de instrumentale versie van een madrigaal van Gesualdo
als afsluiting. Het arrangement was gemaakt door Jan Willem Nelleke, bekend als begeleider
binnen de Vrienden van het Lied en hier ook actief als continuospeler.
De samenwerking van Domestica Rotterdam en Vrienden van het Lied heeft geresulteerd in een
sfeervol geënsceneerde muzikale voorstelling op een bijzondere locatie. Het is te hopen dat deze
productie ook nog op andere plekken in het land gegeven kan worden.

Schubert-Mahler Masterclass april 2011
De Schubert Stichting realiseert in 2011 samen met de Vrienden van het Lied een
vierdaagse masterclass, waarin de liederen van Schubert en Mahler centraal staan.
Jard van Nes en pianist David Selig zullen liederen van Mahler behandelen. Robert Holl en Rudolf
Jansen bespreken Schuberts liederen. Beide componisten komen evenredig aan bod tijdens de
dagelijkse middag- en avondsessies. Deze masterclass zal gedurende vier dagen plaatsvinden in de
Beurs van Berlage (van woensdag 6 t/m zaterdag 9 april). Daartoe zullen acht liedduos
geselecteerd worden, met specialisaties in Schubert en Mahler. Traditiegetrouw wordt de
masterclass afgesloten met een slotconcert (zondagmiddag 10 april).

Seil Kim ontvangt Vrienden van het Lied-prijs
In september vond het jaarlijkse Internationale Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch
plaats. Hierbij werd de Vrienden van het Lied-prijs uitgereikt aan de tenor Seil Kim uit
Zuid-Korea.
Eerste-prijswinnaar van het concours was de Duitse sopraan Daniela Köhler. De enige Nederlandse
finaliste, de mezzosopraan Rosanne van Sandwijk, ontving de Toonkunst Oratorium Prijs, de
Staetshuys Fonds Prijs en de Engagementsprijs van De Nederlandse Opera. In aansluiting op het
concours waren Seil Kim, Rosanne van Sandwijk, Benjamin Russell en Julia Banyai uitgenodigd deel
te nemen aan de liedcursus van Elly Ameling en Rudolf Jansen.

Auditie VvhL najaar 2010
Op zaterdag 6 november vindt de jaarlijkse auditie van de Vereniging Vrienden van het Lied plaats
voor nieuwe solisten met hun begeleiders. De auditie wordt gehouden in zaal K108 van het
Utrechts Conservatorium, Mariaplaats 27 en vindt plaats van 10.00 tot 15.00 uur. Dit altijd weer
interessante gebeuren is voor iedereen vrij toegankelijk.
Aan de auditie nemen in de EU woonachtige zangers/zangeressen en hun begeleiders deel.
Inschrijftermijn voor deelname is inmiddels gesloten. Voor luisteraars is de toegang gratis. Het
programma van de auditie wordt aan de zaal uitgereikt.
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Concertagenda 2010 • nummer 3
Vergeet u niet uw komst tijdig te melden en uw
lidmaatschapskaart mee te nemen?
Leden hebben gratis toegang tot alle hier
vermelde concerten.
De toegangsprijs voor introducés bedraagt € 15,-,
voor jongeren tot 24 jaar slechts € 5,-.
Leden mogen bij verhindering hun
lidmaatschapskaart uitlenen aan niet-leden.
De concertagenda valt onder de
verantwoordelijkheid van de Commissie Concerten.
NB: van de hieronder niet genoemde afdelingen worden de volgende concerten bekend gemaakt in de
concertagenda van december 2010, via de website en zonodig via een mailing aan de afdelingsleden.

Amsterdam
Zaterdag 12 februari 2011
20.15 uur
Solisten: Leonore van Sloten (mezzosopraan) en Mignon Gotzsch (piano)
Locatie: t.h.v. contactpersoon mw Franken, Lomanstraat 13, 1075 PS Amsterdam
Aanmelden: aldaar via (020) 6717500 of frankenvbloemendaal@versatel.nl
Arnhem
Zondag 24 oktober 2010
15.00 uur
Solisten: Jan-Willem Schaafsma (tenor) en Wijnand van Klaveren (piano); Sonja Volten
(sopraan) en Abigail Richards (piano)
Locatie: t.h.v. familie Alexander, Hertog van Gelrestraat 9, 6891 AX Rozendaal
Aanmelden: bij contactpersoon hr Veldhuizen via (026) 3518182 of jan_veldhuizen01@hotmail.com
Doorn
Zaterdag 23 oktober 2010
20.15 uur
Luisteravond Winterreise met uiteenlopende opnames op cd en dvd met als inleider Aat
Klompenhouwer
Locatie: t.h.v. contactpersoon hr Hoogstad, Parklaan 49, 3941 RD Doorn
Aanmelden: aldaar via (0343) 414243 of jan.hoogstad@wanadoo.nl
Het Gooi
Zaterdag 23 oktober 2010
20.00 uur
Solisten: Irene Maessen (sopraan) en Marja Bon (piano)
Locatie: t.h.v. contactpersoon hr Blom, Johannes Geradtsweg 85, 1222 PN Hilversum
Aanmelden: aldaar via (06) 25528546 of vvhlcontactg@gmail.com
Den Haag
Zaterdag(!) 13 november 2010
15.00 uur
Leden-voor-leden-concert op het thema herfst, winter of regen
Locatie: kapel aan de Rogstraat 9, 2584 XA Den Haag
Bijdrage aan de kosten: € 10 per optredend duo, niet optredende leden € 2,50, niet-leden € 5,Aanmelden: bij contactpersoon mw den Hertog via (070) 3503023 of michele.allanic@xs4all.nl

Zondag 16 januari 2011		 15.00 uur
Solisten: Hanneke de Wit (sopraan), pianist nog niet definitief
Locatie: Cultureel Centrum “Gunst wat ’n Kunst”, Raamweg 45, 2596 MN Den Haag
Aanmelden: bij contactpersoon mw Den Hertog via (070) 3503023 of michele.allanic@xs4all.nl
Eindhoven
Zondag 3 april 2011		 15.00 uur
Solisten: Selma Harkink (sopraan) en Jan-Paul Grijpink (piano)
Locatie: t.h.v. contactpersoon hr Heemskerk, Röntgenlaan 9, 5691 GK Son
Aanmelden: aldaar via (0499) 471639 of fjheemskerk@versatel.nl
‘s-Hertogenbosch
Zondag 20 februari 2011		 15.00 uur
Solisten: Irene Maessen (sopraan) en Eleonore Pameijer (fluit)
Locatie: t.h.v. mw Potjes, Oosteinderweg 98, 5247 WD Rosmalen
Aanmelden: bij contactpersoon mw Arons-Goosen via (040) 2454561 of narons@box.nl
Leiden
Zondag 28 november 2010		 15.00 uur
Liedrecital door gevorderde studenten zang van het Rotterdams Conservatorium
Locatie: t.h.v. contactpersoon mw Boumeester, Hoge Rijndijk 121, 2382 AD Zoeterwoude
Aanmelden: aldaar via (071) 5890417
Nijmegen
Zondag 28 november 2010		 15.00 uur
Solisten: Irene Maessen (sopraan) en Marja Bon (piano)
Locatie: t.h.v. mw Hoksbergen, Heidezoom 4, 6581 VB Malden
Aanmelden: bij contactpersonen mw Keijser via (024) 3233803 of k.keijser@kpnplanet.nl of
hr Stekhoven via (0478) 532151 of a.velter@hetnet.nl
Utrecht
Zondag 15 mei 2011		 15.30 uur
Solisten: Bettina Smith (mezzosopraan), Frans Huijts (bariton) en Jan Willem Nelleke (piano)
Programma: Italienisches Liederbuch van Hugo Wolf
Locatie: De Zeven Linden, Lagenoord 71, 3552 AA Utrecht
Aanmelden: bij contactpersoon hr Koch via (030) 2718142 of lek2@wanadoo.nl
Veluwe
Zaterdag 30 oktober 2010		 20.00 uur
Recital door conservatoriumstudenten: Liza Vingerling (sopraan) en Thijn Vermeulen (piano);
Brigitte van Hagen (sopraan) en Jan van Wijk (piano)
Werken van Poulenc, Schumann, Grieg en Barber
Locatie: Veluvine Cultuurcentrum, F.A. Molijnlaan 186, 8071 AK Nunspeet
Aanmelden: bij contactpersoon mw De Kovel via (0341) 253329 of coradekovel@planet.nl

Walcheren
Zondag 28 november 2010		 15.00 uur
Solisten: Christa Pfeiler (mezzosopraan) en Rudolf Jansen (piano)
Programma: Liederen van Fanny Hensel-Mendelssohn, Mahler, Strauss, Marjo Tal, Duparc en
Rachmaninov
Locatie: Boerderij-galerie ‘De Osseberg’, Singelweg 11, 4364 LA Grijpskerke (bij St Laurens)
Aanmelden: bij contactpersoon mw Sondaar via (0118) 626171
Zoetermeer
Zondag 21 november 2010		 15.00 uur
Solisten: Robbert Muuse (bariton) en Micha van Weers (piano)
Locatie: t.h.v. contactpersonen hr en mw Bridié, Zonnenberg 17, 2716 PG Zoetermeer
Aanmelden: aldaar via (079) 3212197 of eugenebridie@planet.nl
(NB: afscheidsconcert van de contactpersonen en de locatie!)
Zutphen
Zondag 24 oktober 2010		 15.00 uur
Solisten: Irene Maessen (sopraan) en Marja Bon (piano)
Locatie: Huize De Velhorst, Velhorst 5, 7241 TB Lochem
Aanmelden: bij contactpersoon hr Heijerman via (0575) 522282 of venhorstheijerman@freeler.nl
Zondag 23 januari 2011		 15.00 uur
Solisten: Florian Just (bariton) en Jan-Paul Grijpink (piano)
Locatie: Zaadmarkt 87, 7201 DC Zutphen
Aanmelden: bij contactpersoon hr Heijerman via (0575) 522282 of venhorstheijerman@freeler.nl
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